BAPTISTKIRKEN PÅ TOPPEN
Skagen ● Jerup ● Frederikshavn
28. januar 2014

Kære menighed
Sammen med dette nyhedsbrev får du dagsorden
m. bilag til menighedens årsmøde.
Grunden til, at dette sker, er, at menighedens årsbudskab ikke når at blive færdigt til årsmødet, sådan som det har været normalt. Vi har måttet rykke årsmødet en uge frem og menighedsrådsmødet
en uge tilbage af forskellige årsager, og det betyder, at vi kun har 14 dages produktionstid, og det
kan vi ikke nå det på.
Menighedsrådet har besluttet at medtage en kort
beretning fra arbejdsgrenene i årsbudskabet og
revidere det stof, som hidtil har været medtaget,
således at sideantallet bliver det samme. Samtidig
ser vi på muligheden for at få det trykt billigere i
samme gode kvalitet som sidste år, og det skal der
også bruges nogen tid på.
Der er mange spændende projekter i gang i vores
menighed. På årsmødet vil Annette orientere om
vores visionsproces, om planlægningen sammen
med Metodistkirken i Frederikshavn, om det fortsatte arbejde med Evangelisk alliance og om andre
ting i planlægningsarbejdet.
Vi savner stadig en hjemmeside. Det var meningen,
at der skulle have været et møde med nogle teknisk kyndige d. 27. januar, men det måtte udsættes på grund af vejret. Det tilstræbes at holde et
møde mandag d. 3. februar, for at få siden ”i luften”. Menighedsrådet har allerede lagt en plan for
formidlingen af indholdet.
Der skal også ses på de forskellige vedligeholdelsesarbejder og fornyelsesprojekter i vore bygninger, men meget er afhængigt af vejret. Vores gamle kirkeorgel i Frederikshavn har været i ”Guloggratis” og der har været flere henvendelser på det. Der
var egentlig aftalt, at det skulle være afhentet d.
27., men også her spillede vejret ind. Det vil blive
afhentet snarest. Der har også været henvendelser
på den brugte løber fra Tølløse, og det arbejder Erik
Christensen videre med.
Der har været arbejdet med revisionen af vore vedtægter og valgregler. Menighedsrådet er nået så
langt, at vi har et færdigt forslag at arbejde med.
Det er meningen, at det skal gennemarbejdes på et
ekstraordinært menighedsrådsmøde i nærmeste
fremtid, og derefter vil der kunne udsendes 2 forslag til menigheden – det ene det oprindelige for-
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slag fra arbejdsgruppen og det andet et forslag fra
menighedsrådet. Herefter vil menigheden kunne
tage stilling og forhåbentlig vedtage tingene på
menighedsmødet i maj.
Som det vil være bekendt, er der Jubilæum i BID til
efteråret. Menighedsrådet foreslår nedsættelse af et
jubilæumsudvalg, der skal arbejde med begivenheden. Der skal også tages stilling til indkøb af kaffe
og the i forbindelse med jubilæumsindsamlingen.
BID modtager bestilling på jubilæumskrus, men
man skal være hurtig, for fristen er d. 31/1. Menighedsrådet har besluttet ikke at indkøbe dem til brug
i kirken eller som gave til gæster. Ønsker man et
sådant krus, skal man selv bestille ved BID.
Menigheden har modtaget takkekort fra Erik Christensen for hilsenen til hans fødselsdag.
Menighedsrådet og bladudvalget vil også se på vores kirkeblad. Det har vist sig, at det er svært for
gudstjenesteudvalget at få lavet bindende aftaler,
idet de hele tiden skal være ca. 6 måneder forud af
hensyn til bladets deadline. Derfor skal det overvejes, om bladet i stedet skal laves for 2 måneder ad
gangen, og dermed udkomme 6 gange om året.
Det kræver ekstra stof og vil også blive dyrere, så
det skal nøje overvejes. I den forbindelse skal udvalget opfordre til, at hvis nogen kunne have interesse i at arbejde med på blad og hjemmeside, så
endelig at sige til. Vi vil meget gerne have suppleret
kræfterne.
I forbindelse med kirken i Skagen ar der udfærdiget
forslag til plakater til reklame for gudstjenesterne.
Disse har været forelagt i Skagen og er blevet vel
modtaget, og det vil snarest muligt blive sat i værk
m.h.t. produktion og opsætning.
Som meddelt på nytårssamlingen har menighedsrådet konstitueret sig. Formand er Peter Olesen,
næstformand er Preben Andersen og sekretær er
Charlotte Skræp. Menighedsrådet vil gerne hermed
takke Charlotte for hendes arbejde som næstformand og Gitte for hendes arbejde som sekretær.
Charlotte Skræp har hidtil taget sig af servering
m.m. ved menighedsanliggender i Frederikshavn,
men vil gerne bede sig fritaget herfor efter at være
valgt til menighedsrådet. Der skal derfor gerne
vælges en eller flere, der vil påtage sig dette arbejde.
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